
ТАРИФЕ РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
(извод) 

 
Таксе се обрачунавају у складу са Законом о републичким аминистративним таксама (“Сл. гласник РС”, бр. 
43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 
112/15, 50/16, 61/17, 113/17 и 3/18).  
 

Врста Тарифни 
број Такса 

О
пш

те
 т

ак
се

 

o такса за подношење захтева, ако 
овим законом није другачије 
прописано 

1 310,00 

o такса која се плаћа и по часу и 
рачуна за сваки цео или започети 
радни час сваког инспектора који 
учествује у процесу рада по 

46 
(напомена) 

2.400,00 

o опомена којом се обвезник позива да 
плати таксу 

18 270,00 

o за жалбу органу, ако овим законом 
није другачије прописано 

6 460,00 

o за препис акта, односно списа, 
односно за оверу преписа, ако овим 
законом није другачије прописано, 
по полутабаку оригинала 

13 став 1 
 

410* 
 
 
 
*на износ ове таксе 
обрачунава се додатна 
такса за подношење 
захтева из тар. броја 1 

o за препис акта, односно списа које 
орган, на захтев странке, врши на 
страном језику, по полутабаку 
оригинала 

13 став 2 

o за разгледање списа код органа, за 
сваки започети сат по 

15 360,00 

 

За
 з

ах
те

в 
за

 д
ав

ањ
е 

o тумачења, објашњења, односно 
мишљења о примени републичких 
прописа физичком лицу 

2 став 1 1.530,00 

o тумачења, објашњења, односно 
мишљења о примени републичких 
прописа правном лицу, односно 
предузетнику, односно физичком 
лицу уписаном у посебан регистар, 
које обавља делатност слободне 
професије, уређену посебним 
прописом 

2 став 2 12.490,00 

 

За
 з

ах
те

в 
за

 и
зд

ав
ањ

е 

o утврђивање урбанистичких мера 
заштите при изради просторних и 
урбанистичких планова 

46а став 1 1.350,00 

o услова у погледу мера заштите од 
пожара и експлозија за безбедно 
постављање објеката са запаљивим 
и горивим течностима, запаљивим 
гасовима и експлозивним материјама 
у поступку издавања локацијских 
услова 

46а став 8 31.980,00 

o услова у погледу мера заштите од 
пожара за изградњу објеката за које 
је прописана обавеза давања 
сагласности на техничку 
документацију у поступку издавања 
локацијских услова 

46а став 9 16.570,00 

 



Врста Тарифни број Такса Врста 
За

 Р
еш

ењ
е 

ко
је

 с
е 

д
он

ос
и

 п
о 

за
хт

ев
у 

за
  

o одобрење локације за изградњу и 
безбедно постављање објеката са 
запаљивим и горивим течностима, 
запаљивим гасовима и експлозивним 
материјама  

46 став 1 
тачка 1) 

27.970,00*  
 
*на износ ове таксе 
обрачунава се додатна 
такса по започетом часу 
рада инспектора из тар. 
броја 46 (напомена) и 
такса за подношење 
захтева из тар. броја 1 

 

За
 Р

еш
ењ

е 
ко

је
 с

е 
д

он
ос

и
 п

о 
за

хт
ев

у 
за

 

 
Давање сагласности на план заштите од пожара за објекте бруто површине 

 
o до 150 m2 46 став 1 

тачка 2) 
11.440,00* 

o од 150 m2 до 1000 m2 24.160,00* 
o од 1000 m2 до 5000 m2 48.320,00* 
o преко 5000 m2 91.550,00* 
 
Одобрење-давање сагласности на инвестиционо-техничку документацију за објекте 

бруто површине 
 
o до 150 m2 46 став 1 

тачка 2) 
11.440,00* 

o од 150 m2 до 1000 m2 24.160,00* 
o од 1000 m2 до 5000 m2 48.320,00* 
o преко 5000 m2 91.550,00* 

 
Технички пријем у поступку подобности за употребу у погледу спроведености мера 

заштите од пожара објеката бруто површине 
 
o до 150 m2 46 став 1 

тачка 3) 
11.440,00* 

o од 150 m2 до 1000 m2 24.160,00* 
o од 1000 m2 до 5000 m2 48.320,00* 
o преко 5000 m2 91.550,00* 
o инсталације и уређаји 46 став 1 

тачка 4) 
24.160,00* 

* на износ ове таксе обрачунава се додатна такса по започетом часу рада 
инспектора из тар. броја 46 (напомена) и такса за подношење захтева из тар. бр. 1 

 

За
 Р

еш
ењ

е 
ко

је
 с

е 
д

он
ос

и
 п

о 
за

хт
ев

у 
за

 

o бављење пословима промета 
експлозивних материја, односно по 
захтеву за давање овлашћења 
правном лицу за израду главног 
пројекта заштите од пожара, односно 
по захтеву за давање овлашћења 
правном лицу за обављање послова 
пројектовања и извођења посебних 
система и мера заштите од пожара, 
односно по захтеву за давање 
овлашћења правном лицу за 
уговорно обављање послова 
организовања заштите од пожара у 
субјектима разврстаним у категорије 
угрожености од пожара 

46 став 1 
тачка 6) 

559.470,00* 

o проширење обима издатог 
овлашћења правном лицу за 
обављање послова пројектовања и 
извођења посебних система и мера 
заштите од пожара 

46 став 2 21.530,00* 



Врста Тарифни број Такса Врста 
За

 Р
еш

ењ
е 

ко
је

 с
е 

д
он

ос
и

 п
о 

за
хт

ев
у 

за
 

o издавање овлашћења правном лицу 
за бављење пословима 
контролисања изведених стабилних 
инсталација намењених гашењу, 
односно за бављење пословима 
контролисања изведених стабилних 
инсталација за аутоматско 
откривање и дојаву пожара, односно 
за бављење пословима 
контролисања изведених стабилних 
инсталација за детекцију 
експлозивних и запаљивих гасова, 
односно за бављење пословима 
контролисања изведених инсталација 
за одвођење дима и топлоте, 
односно за бављење пословима 
контролисања изведених инсталација 
у зонама опасности од експлозије,  
односно за бављење пословима 
контролисања изведених инсталација 
хидрантске мреже за гашење 
пожара, односно за бављење 
пословима контролисања мобилних 
уређаја за гашење пожара, по сваком 
појединачном послу 

47 став 1 
тачка 7) 

31.960,00* 

* на износ ове таксе обрачунава се додатна такса за подношење захтева из тар. 
броја 1 

 

За
 з

ах
те

в 
за

 
и

зд
ав

ањ
е 

o лиценце за израду главног пројекта 
заштите од пожара, односно лиценце 
за пројектовање и извођење 
посебних система и мера заштите од 
пожара 

47 став 2 3.180,00 

o дупликата лиценце за израду главног 
пројекта заштите од пожара, односно 
лиценце за пројектовање и извођење 
посебних система и мера заштите од 
пожара 

47 став 3 1.720,00 

 

За
 Р

еш
ењ

е 
ко

је
 

се
 д

он
ос

и
 п

о 
за

хт
ев

у 
за

 

o давање сагласности на програм 
основне обуке запослених из области 
заштите од пожара  

47 став 1 
тачка 10) 

2.440,00* 
 
 
 
* на износ ове таксе 
обрачунава се додатна 
такса за подношење 
захтева из тар. броја 1 

 

За
 и

зд
ав

ањ
е 

и
зв

еш
та

ја
 

н
ад

л
еж

н
ог

 
и

н
сп

ек
то

ра
  

o по захтеву за утврђивање 
испуњености услова и захтева 
утврђених техничким прописима, 
прописима о енергетској 
ефикасности, прописима о заштити 
од пожара и експлозија, као и 
прописима о заштити животне 
средине, за потребе издавања 
лиценце за обављање енергетске 
делатности 

140 став 1 30.530,00 
 
 
 
 

 



Врста Тарифни број Такса Врста 
За

 и
зд

ав
ањ

е 
и

зв
еш

та
ја

 
н

ад
л

еж
н

ог
 и

н
сп

ек
то

ра
 

o по захтеву за утврђивање 
испуњености услова и захтева 
утврђених техничким прописима, 
прописима о заштити од пожара и 
експлозија, као и прописима о 
заштити животне средине, за 
потребе издавања сагласности за 
складиштење нафте, деривата нафте 
и био горива за сопствене потребе 
укупног капацитета преко 5 тона и за 
снабдевање сопствених превозних 
средстава на сопственим станицама 
за снабдевање превозних средстава 

140 став 2 30.570,00 

 

За
 з

ах
те

в 
за

 и
зд

ав
ањ

е 

o одобрења страном физичком или 
правном лицу да може вршити 
транспорт оружја, муниције или 
експлозивних материја преко 
границе Републике Србије 
 

28 став 1 
тачка 1 

266.420,00 

o одобрења предузећу да може вршити 
транспорт оружја, муниције или 
експлозивних материја преко 
границе Републике Србије, односно 
преко територије Републике Србије 
 

28 став 1 
тачка 2 

266.420,00 

o одобрења предузећу, односно другом 
правном лицу да може стављати у 
промет експлозивне материје на 
територији Републике Србије 
 

28 став 1 
тачка 3 

119.880,00 

 

За
 р

еш
ењ

е 
ко

је
 с

е 
д

он
ос

и
 

по
 з

ах
те

ву
 з

а o превоз оружја, делова за оружје и 
муниције 

32 став 1 
тачка 13 

5.360,00 
 
 

 

За
 р

еш
ењ

е 
ко

је
 с

е 
д

он
ос

и
 п

о 
за

хт
ев

у 
за

 o бављење пословима производње 
експлозивних материја 

46 став 1 
тачка 5 

812.560,00* 
 
* на износ ове таксе 
обрачунава се додатна 
такса за подношење 
захтева из тар. броја 1 
 

o бављење пословима промета 
експлозивних материја 

46 став 1 
тачка 6 

559.470,00* 
 
* на износ ове таксе 
обрачунава се додатна 
такса за подношење 
захтева из тар. броја 1 

o бављење пословима промета 
експлозивних материја за сопствене 
потребе 

46 став 1 
тачка 7 

279.740,00* 
 
* на износ ове таксе 
обрачунава се додатна 
такса за подношење 
захтева из тар. броја 1 



Врста Тарифни број Такса Врста 
За

 р
еш

ењ
е 

ко
је

 с
е 

д
он

ос
и

 п
о 

за
хт

ев
у 

за
 

o одобрење вишекратне набавке 
експлозивних материја 

47 став 1 
тачка 4 

9.330,00* 
 
* на износ ове таксе 
обрачунава се додатна 
такса за подношење 
захтева из тар. броја 1 
 

o одобрење појединачне набавке 
експлозивних материја 

47 став 1 
тачка 5 

5.600,00* 
 
* на износ ове таксе 
обрачунава се додатна 
такса за подношење 
захтева из тар. броја 1 
 

o превоз експлозивних материја  47 став 1 
тачка 6 

5.600,00* 
 
* на износ ове таксе 
обрачунава се додатна 
такса за подношење 
захтева из тар. броја 1 
 

 
 
 
НАПОМЕНА: 
     На основу чл. 18 горе наведеног Закона ослобођени су плаћања таксе: 

o органи, организације и институције Републике Србијe;  
o органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе; 
o организације обавезног социјалног осигурања; 
o установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица 

локалне самоуправе; 
o Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама; 
o Црвени крст Србије; 
o дипломатско-конзуларна представништа стране државе, под условом узајамности. 
 

 



Таксе се уплаћују организационој јединици Сектора за ванредне ситуације на чијој територији 
се подноси захтев: 
 

Организациона јединица Рачуни, модели, сврха 

Управа за превентивну 
заштиту СВС у седишту 

РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-47849-44 
модел 97 
позив на број  85-74232132  
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

Управа за ванредне 
ситуације у Београду 

РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57 
модел 97   
позив на број  53-015  
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

Управа за ванредне 
ситуације у Новом Саду 

РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57  
модел 97   
позив на број  11-223 
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

Управа за ванредне 
ситуације у Нишу 

РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221-843-57  
модел 97  
позив на број  

o ГО Медијана  05-128  
o ГО Палилула  08-127 
o ГО Пантелеј  14-125  
o ГО Црвени Крст  11-126  
o ГО Нишка Бања  23-122  

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

Управа за ванредне 
ситуације у Крагујевцу 

РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57 
модел 97  
позив на број  48-049 
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Ужице РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57 
модел 97   
позив на број 

o Ужице  89-100 
o Ариље  86-004 
o Б. Башта  77-007 
o Косјерић  51-048 
o Пожега  49-081 
o Чајетина  90-035 

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

 
 
 



Организациона јединица Рачуни, модели, сврха 

ОВС Ваљево РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57 
модел 97  
позив на број 

o Ваљево  68-107 
o Уб  74-105 
o Мионица  85-069 
o Љиг  12-061 
o Лајковац  30-055 
o Осечина  64-076 

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Лесковац РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57 
модел  97 
позив на број   21-058 
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Панчево РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57 
модел 97 
позив на број 

o Панчево, Ковин, Ковачица, Опово, Алибунар 02-226  
o Вршац, Пландиште, Бела Црква 54-241 

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
  

ОВС Бор РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:  840-742221843-57 
модел 97  
позив на број 17-027 
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Нови Пазар РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57 
модел 97 
позив на број 

o Нови Пазар  67-075 
o Сјеница  19-091 
o Тутин  77-104 

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Врање РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57  
модел 97  
позив на број  47-114 
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

 
 
 
 
 



Организациона јединица Рачуни, модели, сврха 

ОВС Шабац РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:     840-742221843-57  
модел 97 
позив на број   

o Шабац  92-099  
o Богатић  26-024  
o Коцељева  57-046    
o Владимирци  53-112  
o Лозница  18-059  
o М. Зворник  97-065  
o Љубовија  09-062  
o Крупањ  42-051  

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Чачак РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57 
 модел 97 
 позив на број 

o Чачак  93-034 
o Горњи Милановац  72-041 
o Ивањица  69-042 
o Лучани  15-060 

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Пожаревац РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:  840-742221843-57 
модел 97 
позив на број  52-080 
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Прокупље РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:     840-742221843-57 
модел 97 
позив на број 

o Прокупље  37-085           
o Житорађа  32-119 
o Куршумлија  33-054 
o Блаце  29-023 

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Краљево РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840 -742221843-57 
модел 97 
позив на број 

o Краљево  45-050 
o Рашка  31-087 
o Врњачка Бања  44-115 

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Суботица РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57 
модел 97 
позив на број  69-236 
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 



Организациона јединица Рачуни, модели, сврха 

ОВС Кикинда РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:  840-742221843-57  
модел 97  
позив на број 

o Кикинда  35-215 
o Нови Кнежевац  14-222  
o Сента  84-231  
o Чока  47-211  
o Кањижа  38-214  
o Ада  77-201  

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Зрењанин РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57 
модел 97 
позив на број 

o Зрењанин  51-242 
o Нова Црња  20-220 
o Нови Бечеј  17-221 
o Житиште  45-244 
o Сечањ  87-230 

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Смедерево РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:  840-742221843-57 
модел 97 
позив на број  

o Смедерево  16-092  
o Велика Плана  62-109  
o Смедеревска Паланка  13-093  

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Зајечар РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:  840-742221843-57  
модел 97 
позив на број 41-116 
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК: МУП РС 
 

ОВС Сремска Митровица РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:  840-742221843-57 
модел   97 
позив на број  

o Ср. Митровица  75-234 
o Шид  66-237    
o Пећинци  96-227   
o Рума  90-229  
o Стара Пазова  72-235 
o Ириг  41-213  
o Инђија  44-212 

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

 
 
 



Организациона јединица Рачуни, модели, сврха 

ОВС Пријепоље РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:  840-742221843-57 
модел 97 
позив на број 

o Пријепоље  40-084 
o Нова Варош  70-074 
o Прибој  43-083 

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
  

ОВС Сомбор РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ: 840-742221843-57 
модел 97 
позив на број 

o Сомбор  81-232  
o Апатин  71-203  
o Оџаци  08-224  
o Кула  26-218 

 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Пирот РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:        840-742221843-57 
модел 97 
позив на број  55-079 
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Јагодина РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:  840-742221843-57 
модел 97 
позив на број  04-096 
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
 

ОВС Крушевац РАЧУН ЗА УПЛАТУ ТАКСЕ:  840-742221843-57 
модел 97 
позив на број  39-052 
 
СВРХА: РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА  
КОРИСНИК : МУП РС 
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